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Tôi vốn không thích viết về mấy tên
mâ tăng như Thích Chân Quâng ,
Thích Nhậ�t Từ , Thích Trúc Thấi
Minh v.v. Lý dô vì tôi thậ�t sư� chấn
nẩn với tình trâ�ng suy đồi củâ đâ�ô
Phậ�t ở VN nối chung , hơn nữâ , khi
vâ�ch râ mậ�t thậ�t củâ mấy tên bơ�m
nầy , những đầu ốc mê muộ�i sễ nhâô
nhâô lên như bi� ông chích , chô rầng
mấy ông thầy củâ hô� bi� đẩ kích sâi
lâ�c .
Đừng nối sâu xâ lầm gì , nếu bâ�n cố

di�p xêm clip củâ 1 trông 3 ông sư kể trên giẩng đâ�ô , bâ�n sễ thấy những lời hô� nối
chẩng lầ PHẬ�T PHẤP gì cẩ , mầ tôần lầ những tuyên truyền mâ mi� , đâ�i lôâ�i chống
Thiên Chúâ Giấô , kêu gô�i nghê thêô sư� lẫnh đâ�ô củâ đẩng , kể râ công tích củâ mấy
nhốm lơ�i ích mầ thư�c râ lầ những hôâ�t độ�ng hút mấu dân củâ mấy thầng đâ�i mâ đầu ,
biệ�n hộ� chô những xấu xâ củâ giới tăng ni quốc dôânh v.v.
Thế nhưng , khi nhìn xuống phíâ dưới khấn thính giẩ , mầ đâ phần lầ thânh niên nâm
nữ , bâ�n sễ thấy tất cẩ đều chăm chú lấng nghê , như uống từng lời củâ đâ�i sư phu� .
Thế mới đâu !
Cấ nhân tôi từng nghê Thích Nhậ�t Từ dùng diễn đần đẩ kích Thiên Chúâ Giấô mộ�t
cấch thậ�m tệ� bầng những lời nối cư�c kỳ vô lý về Đấng Jêsus Christ ; nghê Thích Trúc
Thấi Minh biệ�n hộ� chô hầnh độ�ng dâm tậ�c củâ mộ�t nhầ sư khấc ; nghê Thićh Chân
Quâng nối Việ�t Nâm lầ êm củâ Tầu , vầ Lý Thường Kiệ�t đấnh Tầu lầ êm đấnh ânh , lầ
hỗn lấô v.v. Thậ�t lầ ngấn ngẩm .
Hôm quâ , tôi đô�c đươ�c mộ�t bầi viết củâ mộ�t bâ�n trên mâ�ng FB , nộ�i dung chủ yếu lầ
kêu gô�i mô�i người cẩnh giấc với những bầi giẩng đầy tính cấch tuyên truyền , sâi lâ�c
với giấô lý đâ�ô Phậ�t , củâ mâ tăng Thích Chân Quâng . Cấ nhân tôi rất đồng cẩm với
tấc giẩ .
Bởi vì không cố Phậ�t Phấp nầô mầ kêu gô�i phậ�t tử phẩi yêu thương , nghê lời vầ
tuyệ�t đối trung thầnh với SƯ THẦY củâ mình .
Trước 1975 , MNVN cố sư hổ mâng Thích Trí Quâng cũng đêm bâ cấi lý thuyết " tôn
sư trô�ng đâ�ô " nầy để cổ vũ , mê hôậ�c hầng trăm ngần tín đồ Phậ�t Giấô miền trung
vầô trồ chơi mâ quỷ củâ CS Hầ Nộ�i , khiến chô nộ�i bộ� miền nâm xấô trộ�n cùng cư�c ,
tâ�ô điều kiệ�n chô lũ giậ�c phương bấc xâm nhậ�p ,lũng đôâ�n vầ phấ hôâ�i nền ân ninh
củâ MNVN .
Thích Chân Quâng bây giờ cũng đâng bầy râ trồ chơi quyền lư�c , rù quyến phậ�t tử
nghê thêô lời đường mậ�t củâ hấn để củng cố chô chế độ� đươ�c sống lâu, tiếp tu�c đề
đầu cỡi cổ nhân dân .



Lời kêu gô�i " PHẬ�T TỬ PHẨI YÊU THƯƠNG, NGHE LỜI VẦ TUYẸ�T ĐỐI TRUNG
THẦNH VỚI SƯ THẦY " cố khấc gì lời kêu gầô củâ Nguyễn Phú Trô�ng " NHÂN DÂN
PHẨI TUYẸ�T ĐỐI TRUNG THẦNH VỚI ĐẨNG " ?
Với những người chưâ biết Thích Chân Quâng lầ âi , thì cố chút lấy lầm lâ� khi mâ tăng
nầy đưâ râ lời kêu gô�i đầy tính cấch du� hôậ�c như vậ�y . Nhưng thậ�t râ chẩng cố gì khố
hiểu !
Thưâ cấc bâ�n ,
Vầô năm 1910 , châ củâ Hồ Chí Minh lầ Nguyễn Sinh Huy , cồn gô�i lầ Nguyễn Sinh
Sấc , đâng lầm tri huyệ�n Bình Khê , Tỉnh Bình Đi�nh . Trông lúc sây rươ�u mầ trâ ấn , đẫ
sâi nhâ lâ�i dùng gậ�y đấnh mộ�t nghi phâ�m tên lầ Tâ� Đức Quâng . Hâi thấng sâu , TĐQ
chết , vầ bầ vơ� củâ ông nầy kiệ�n lên triều đình Huế . Nguyễn Sinh Huy bi� bẫi chức ,
sâu đố dất díu cẩ nhầ vầô trông nâm sinh sống . Trông nâm , NSH đổi thầnh hô�
VƯƠNG vầ lấy mộ�t phu� nữ khấc lầm vơ� . Bầ vơ� trước Hôầng Thi� Lôân , mê� củâ HCM ,
lúc đố đẫ quâ đời . NSH sống bầng nghề viết liễn đối vầ hốt thuốc nâm , vầ cố thêm
mộ�t người côn trâi với bầ vơ� mới , đậ�t tên lầ VƯƠNG CHÍ NGHIẪ .
Vương Chí Nghĩâ sâu nầy cố giâ đình vầ sinh râ VƯƠNG CHÍ VIẸ�T .
Vương Chí Việ�t nầy đích thư�c lầ mâ tăng THIĆH CHÂN QUÂNG . Hây nối khấc đi
Thích Chân Quâng lầ chấu gô�i Hồ Chí Minh bầng bấc .
Cấi lý li�ch nầy củâ Thích Chân Quâng , tuy không nhiều người biết , nhưng cũng đẫ
đươ�c công khâi . Vầ đố cũng lầ lý dô mầ trông nhiều năm quâ , Thích Chân Quâng tư�
tung tư� tấc , lầm nhiều chuyệ�n bấ đâ�ô , nhưng chế độ� CSVN vẫn im ru vầ cồn khuyến
khích vì cố lơ�i chô chế độ� trông chủ trương ngu dân để dễ bề câi tri� .
Hôm quâ , sâu khi đô�c bầi viết củâ ânh bâ�n FB , tôi cồn đô�c cấc lời cồm bên dưới , vầ
tôi thậ�t tình chấn nẩn . Trình độ� u mê , ấm chướng củâ dân mình đẫ đến cư�c hâ�n . Cấi
gì mầ " Mỗi thầy cố cấch tu khấc nhâu , không biết thì đừng nối " , cấi gì mầ " Đừng
chỉ trích kểô mâng khẩu nghiệ�p " v.v. , đâ�i lôâ�i như thế !
Với những côn cừu đầu đầy đất sết như thế nầy , cố nối với chúng cũng vô du�ng ,
chúng chỉ biết gầm mậ�t , cúi đầu .
Tôi chỉ mông cấc ânh chi� thânh niên nâm nữ , đầu ốc phần nầô khâi mở , hẫy thức
tỉnh vầ khuyên người trông giâ đình, bầ côn thân thuộ�c , hẫy sấng suốt đầu ốc , chớ
để chô lũ mâ tăng lừâ bi�p bầng những lời đường mậ�t khốn nâ�n .

Cấ nhân tôi cũng lầ Phậ�t Tử , nhưng tôi không thể nầô chấp nhậ�n những thứ mâ quỷ
độ�i lốt thầy tu như thế .


